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 رؾم١مبد اثٓ ٘شبَ إٌؾ٠ٛخ ـٟ

 ِؽٕٟ اٌٍج١ت

 هاشن جعفر حسين  .م                                                                            

 صفي الدينجاهعة بابل / كلية التربية                                                                   

 

٘نن( ن  907) عّننبي اٌننل٠ٓ هللاجننل و ثننٓ ٠ٍٛننؿ ثننٓ هللاجننل و اٌّظننوٞ ن   اٌٌّٛننٛك ـننٟ ٍننٕخ )اثننٓ ٘شننبَ ارٔظننبهٞ 

٘( ن   ٚاؽل ِٓ عٙبثنح اٌعوث١خ ٚأـنام٘ب   ٚطبؽت اٌملػ اٌّعٍٝ ـٟ هللاٍِٛٙنب اٌّقزٍفنخ   967ٚاٌّزٛـٝ ـ١ٙب ٍٕخ )

  ٚشنجّٗ ثاِنبَ إٌؾنبح ٍن١جٛثٗ           كهً ـٛهللاٝ   ٚاٌُّ ـبوزفٝ ٚوزت ـأٚـٝ.ٚوزت ـ١ٗ اٌىض١و   ٚل١ً ـٟ هللاٍّٗ ِب اٍزؾمٗ

٘(ن ٌفطٕزٗ ٚؼياهح هللاٍّٗ ٚئِبِزٗ ـٟ هللاٍَٛ اٌعوث١خ .هللاٍٝ أٔٗ لل ٌفذ أزجبٟ٘ أْ أؽلا ٌُ ٠عنؾ ترؾم١منبد اثنٓ 780)

٘شبَ ت ـٟ وزجٗ اٌّقزٍفنخ ؽمٙنب ِنٓ اٌجؾنش ٚم ٍن١ّب ـنٟ وزبثنٗ تِؽٕنٟ اٌٍج١نت هللانٓ وزنت ارهللابه٠نتت  ٚ٘نٛ وزبثنٗ 

ئم وبْ رأ١ٌفٗ ـٟ أٚافو هللاّوٖ  ـغّن  ـ١نٗ ِنب أزٙنٝ ئ١ٌنٗ هللاٍّنٗ  ٚأصجنذ ـ١نٗ ف،طنخ ـّٙنٗ هللاٍٝ ارثوى ـٟ إٌؾٛ   

اٌننوؼُ ِننٓ أْ اٌوعننً أشننبه ئٌننٝ مٌننه طننواؽخ ـننٟ ِملِننخ وزبثننٗ ـمننبي س ))ٚرزجعننذ ـ١ننٗ ِمفنن،د َِننب ً ا هللاننواة 

وث١ٓ ٚؼ١ننوُ٘ ـبـززؾزٙننب  ِٚعؼنن،د ٠َزشننىٍٙب اٌطنن،ة ـأٚػننؾزٙب ٚٔمؾزٙننب  ٚأؼ،ؽننب ٚلعننذ ٌغّبهللاننخ ِننٓ اٌّعنن

 ـٕجٙذ هللا١ٍٙب ٚأطٍؾزٙبنن. ٌنا وبْ ٘نا اٌجؾش عبِعب ٌشزبد ٘نٖ اٌزؾم١مبد  ٚلل لَّذ ـ١ٗ هللاٍٝ ِجؾض١ٓس

ارٚي ساٌزؾم١مبد اٌّزعٍمخ ثبٌَّب ً إٌؾ٠ٛخ ٚـ١ٙب ٠ٕجٗ اثٓ ٘شبَ هللاٍٝ ُٚ٘ هللابٌُ ِب ـٟ ـّٙٗ ٌٕض ِع١ٓ ٠جٕنٟ هللا١ٍنٗ 

أٚ ٠ٕجنٗ اثنٓ ٘شنبَ هللاٍنٝ ٍنٙٛ اٌّفَنو٠ٓ هللانٓ أٌفنبل ر٠نبد اٌمنورْ ؽىّب ٔؾ٠ٛب م ٠َزٕل ئٌنٝ ئهللاّنبي ٔ،و ٚكلنخ ـٙنُ  

اٌىو٠ُ   ـ١ضجزْٛ لٛاهللال ٔؾ٠ٛخ لب ّخ هللاٍٝ ؼٍؾ ِج١ٓ . ٚاٌّجؾش ارفو ساٌزؾم١مبد اٌّزعٍمخ ثبرث١نبد اٌشنعو٠خ   ـمنل 

صُ ٠جطنً ٠ضجذ ثعغ إٌؾ١٠ٛٓ أؽىبِب  َِزل١ٌٓ ٌٙب ثأث١بد شعو٠خ   صُ ٠ٕجٗ اثٓ ٘شبَ هللاٍٝ رؾو٠ؿ هٚا٠زٙب   ِٚٓ 

 اٌٛعٗ إٌؾٛٞ اٌّزورت هللا١ٍٙب .

ٚلننل ٍنن١مذ اٌزؾم١مننبد ـننٟ ػننّٓ ٘ننن٠ٓ اٌّجؾضنن١ٓ ـننٟ ارطننً هللاٍننٝ رور١ننت سارٍننّب  صننُ ارـعننبي صننُ اٌؾننوٚؾ صننُ 

اٌ،نوٚؾ صننُ اٌغّننً   مٌننه أْ اٌّننبكح اٌَّننزمواح اٌزننٟ شننٍّذ رؾم١مننبد اٌىزننبة ع١ّعننب ألننود رور١ننت اٌّجؾننش ارٚي 

ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ هللاٍٝ س ارـعبي ٚاٌؾوٚؾ ٚاٌ،وٚؾ أِب اٌّظبكه اٌزٟ اٍزمٝ  هللاٍٝ س ارٍّب  ٚاٌؾوٚؾ ٚاٌغًّ .

اٌجؾش ِبكرٗ ِٕٙب ـىبْ وزبة ) ِؽٕٟ اٌٍج١ت ن لطت اٌوؽٝ اٌنٞ كاهد هللا١ٍٗ َِب ً اٌجؾش  صنُ اٍنزٕل اٌجبؽنش ئٌنٝ 

ب ٚرأو١نل َٔنجزٙب ئٌن١ُٙ أِبد اٌّظبكه اٌمل٠ّخ  صجبد رها  اٌعٍّب  اٌزٟ ٔمٍٙب اثٓ ٘شنبَ ـنٟ وزبثنٗ صنُ ِؾبٌٚنخ رٕم١ؾٙن

ـىبْ ِٓ رٍه اٌّظبكه س اٌىزبة ١ٌَج٠ٛٗ ٚاٌّمزظل ـٟ شوػ ا ٠ؼنبػ ٌٍغوعنبٟٔ ٚارٔظنبؾ ـنٟ َِنب ً اٌقن،ؾ 

ٌألٔجب هٞ ٚشوػ اٌوػٟ هللاٍنٝ اٌىبـ١نخ ٌ،ٍنزواثبكٞ . ِٚنٓ وزنت اٌزفَن١و س اٌىشنبؾ ٌٍيِقشنوٞ ٚاٌجؾنو اٌّؾن١ؾ 

 ٍفوا  رثٟ ؽ١بْ . ِٚٓ وزت اٌّعبٟٔ س ِعبٟٔ اٌمورْ ٌ

ٚأف١وا س رًِ أْ ٠ىْٛ هللاٍّٟ ٘نا فبٌظب ٌٛعٙٗ اٌىو٠ُ  وبشفب هللآ ّ٘خ ٘نا اٌعبٌُ اٌغ١ًٍ اٌّؾمك ٌٍىشؿ هللاّب ٚلن  

 ـٟ وزت اٌّفَو٠ٓ ٚإٌؾ١٠ٛٓ ِٓ أٚ٘بَ  فلِخ ٌٍعوث١خ ٚأٍ٘ٙب.

 

 اٌّجؾش ارٚيس رؾم١مبد اٌَّب ً إٌؾ٠ٛخ   

 

 _ اٌّجزلأ7

ٖٛ ة تثبة اٌزُٛ٘ت  ٚوضنو مٌنه ـنٟ اٌزٛاثن    فوط إٌؾ٠ْٛٛ اٌىض١و ِٓ اٌَّب ً اٌ    ّّ زٟ أشىٍذ هللا١ٍُٙ هللاٍٝ ِب ٍ

ٚم١ٍّب ـٟ اٌعطؿ ِٕٙب  ؽزٝ أـوك ٌٗ اثٓ ٘شبَ ِجؾضب ـٟ وزبثٗ تاٌّؽٕٟت ٍّبٖ تاٌعطؿ هللاٍٝ اٌزنُٛ٘ ت  ٚاٍنزلي 

١مٌٛنْٛ ) ئ ٔٙنُ ٌٗ ثأِضٍخ موو٘ب ١ٍج٠ٛٗ ـٟ وزبثنٗ   ِٕٙنب  لنبي ٍن١جٛثٗ س )) ٚاهللاٍنُ أْ ٔبٍنب ِنٓ اٌعنوة ٠ؽٍطنْٛ   ـ

 أعّعْٛ ما٘جْٛ ن ٚ) ئٔه ٚى٠ل ما٘جبْن  ٚمٌه هللاٍٝ أْ ِعٕبٖ ِعٕٝ امثزلا   ـ١وٜ أٔٗ لبي س   ) ُ٘ن وّب لبيس

 ثلا ٌٟ أٟٔ ٌَذ ِلهن ِب ِؼٝ       ٚم ٍبثك ش١ئب ئما وبْ عب ١ب     

بك اٌج١ذنن.ِٚواكٖ ثبٌؽٍؾ س ِب هللاجّو هللإٗ ؼ١وٖ ثبٌزُٛ٘   ٚمٌه لب٘و ـٟ و،ِٗ ٠ٚٛػؾٗ ئٔش 
 ن7)

ٚث١بْ اٌَّأٌخ س أْ لٛي اٌعوةس ) ئُٔٙ أعّعْٛ ما٘جْٛن   رّٛ٘ٛا اٌوـ  ـنٟ   )أعّعنْٛن ٚؽمنٗ إٌظنت  هللاٍنٝ    

أٔننٗ رٛو١ننل ِعٕننٛٞ مٍننُ ) ئْن   ـىننأْ اٌزمننل٠و هللإننلُ٘ س )٘ننُ أعّعننْٛ ما٘جننْٛن. ٚـننٟ لننٌُٛٙ ا٢فننو س )ئٔننه ٚى٠ننل 

ِعطٛؾ هللاٍٝ ِجزنلأ ِمنله  أٞ س )أٔنذ ٚى٠نل ما٘جنبْ ن  ٚ ونبْ ؽمنٗ ما٘جبْن  رّٛ٘ٛا اٌوـ  ـٟ  ) ى٠ل ن  هللاٍٝ أٔٗ 

١ٍج٠ٛٗ أٚ اثٓ ٘شبَ رمل٠و اٌّجزلأ ـٟ اٌّضبي اٌضبٟٔ  ٌىٕٗ  إٌظنت  هللاٍنٝ أٔننٗ ِعطنٛؾ هللاٍنٝ اٍننُ )ئْن. ٌٚنُ ٠نننوو 
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شنبك ِفَٙٛ ِّب مووس تأْ ِعٕبٖ ِعٕٝ امثزلا ت.  ٌٚزٛػ١ؼ ِب أهاكٖ ١ٍج٠ٛٗ ثبٌؽٍؾ لنبي اثنٓ ٘شنبَ س ت ٠ٚٛػنؾٗ ئٔ

اٌج١ذ ت  رْ ـ١ٗ عو )ٍبثكنهللاٍٝ رُٛ٘ كفٛي اٌجب  ـٟ فجو ) ١ٌٌن  ٚئّٔب ؽَٓ رمل٠و اٌعبِنً اٌّزنُٛ٘    ) اٌجنب ن 

  ٌىضوح كفٌٛٗ ـٟ فجو ١ٌٌ.  ٚوبْ ؼوع اثٓ ٘شبَ ِٓ رٛػ١ؼ ِمظٛك ١ٍج٠ٛٗ ثبٌزُٛ٘ ٘ٛ اٌوك هللاٍٝ اثنٓ ِبٌنه 

٠و٠نل ثنٗ اٌقطنأ  ٚئما صجنذ اٌؽٍنؾ ـنٟ ِضنً ٘ننٖ اٌشنٛا٘ل ٘(ن   اٌنٞ ٌُ ٠فٙنُ ِنواك ٍن١ج٠ٛٗ ثنبٌؽٍؾ  ـ،نٓ أٔنٗ 696) 

اٌفظ١ؾخ اٌزٟ ٚهكد هللآ اٌعوة ٚأشىٍذ هللاٍٝ إٌؾ١٠ٛٓ  ػبق ثنٌه ِغبي امٍزشٙبك إٌؾٛٞ   ٠مٛي اثٓ ِبٌنه س 

))ٚ٘نا ؼ١و ِوػٟ ِٕٗ _هؽّٗ و _ ـاْ اٌّطجنٛ  هللاٍنٝ اٌعوث١نخ وي١٘نو لب نً اٌج١نذ ٌٛ عنبى ؼٍطنٗ ـنٟ ٘ننا ٌنُ 

،ِنٗ   ثنً ٠غنت أْ ٠عزمنل اٌظنٛاة ـنٟ ونً ِنب ٔطمنذ ثنٗ اٌعنوة اٌّنأِْٛ ؽنلٚس ٌؾنُٕٙ ثزؽ١نو ٠ٛصك ثشٟ  ِٓ و

اٌطجنب    ٍٚنن١جٛثٗ ِٛاـننك هللاٍنٝ ٘نننا نن.
ن6)

ٌنننا هّكٖ اثنٓ ٘شننبَ ثمٌٛننٗ )) ٚرنُٛ٘ اثننٓ ِبٌننه أٔنٗ أهاك ثننبٌؽٍؾ ساٌقطننأ   

ىٔب مٌه هللاٍن١ُٙ ىاٌنذ اٌضمنخ ثى،ُِٙ ٚاِزٕن  أْ ٔضجنذ شن١ئب  ّٛ ٔنبكها    ِىنبْ أْ ٠منبي ـنٟ ونً ـبهللازوع هللا١ٍٗ ثأّٔب ع

ٔبكهس ئْ لب ٍٗ ؼٍؾ نن. 
ن3)

  

ّْ ن ثعل ) ٌٛ ن6   _فجو ) أ

ّْ ثعل ٌٛ   ـ١ىْٛ فجو٘ب ـع،  ومٌٛنٗ رعنبٌٝس لٌٚنٛ أٔٙنُ رِٕنٛا ق_اٌجمنوح        _ ل ٌٚنٛ 703وض١وا ِب رم   أ

ٍنٛا ِنب ٠ٛهللا،نْٛ ثٗق_إٌَنب  _  لٌٚنٛ أٔٙنُ ـع66_  ل ٌٚٛ أّٔنب وزجٕنب هللا١ٍُٙق_إٌَنب  5أُٔٙ طجوٚا ق_اٌؾغواد 

 _  ٚلٛي اِوب اٌم١ٌس66

 ٌٚٛ أْ ِب أٍعٝ ركٔٝ ِع١شخ               وفبٟٔ ٌُٚ أؽٍت ل١ًٍ ِٓ اٌّبي               

٘(ن أْ ٠ىْٛ اٌقجو ـع،  ٚهللاًٍ مٌه ثأٔٗ ٠ىْٛ هللاٛػب ِٓ اٌفعنً اٌّمنله ثعنل  538ٌنا أٚعت اٌيِقشوٞ )   

٠و ـٟ ا٠٢خ ارٌٚٝس )ٌٚٛ صجذ ئ٠ّبُٔٙن ٌٛ  مفزظبطٙب ثبرـعبي  ـبٌزمل
ن  4) 

 ٚ٘ىنا......

٘( ن ثأْ مٌه ئّٔب ٠غت ـٟ اٌقجو اٌّشزك   ئم م ٠م  اٌقجو اٍّب ِشزمب   ٌىٕنٗ لنل 646ٚهكّ اثٓ اٌؾبعت )    

ٚهك اٍّب عبِلا
ن   5) 

 _  ٚلبي اٌشبهللاو س69لبي رعبٌٝ س ل ٌٚٛ أْ ِب ـٟ ارهع ِٓ شغوح أل،َق_ٌمّبْ 

ّْ اٌفزٝ ؽغو         رٕجٛ اٌؾٛاكس هللإٗ ٚ٘ٛ ٍَِِّٛب أؽ  ١ت اٌع١ش ٌٛ أ

 ٚلبي ا٢فو س 

 ٌٚٛ أٔٙب هللاظفٛهح ٌؾَجزٙب            َِِٛخ رلهللاٛ هللاج١لا ٚأىّٔب

ٌىٓ اثٓ ِبٌه   
ن 6) 

 اٍزلهن هللاٍٝ ٘ن٠ٓ ِب لبمٖ ثأْ اٌقجو لل ٚل  اٍّب ِشزمب ـٟ لٛي اٌشبهللاو س

 أكهوٗ ِ،هللات اٌوِبػ ٌٛ أْ ؽ١ّب ِلهن اٌف،ػ           

 ٚلٛي ا٢فوس

ك هللاٛك٘ب ّٚ  ٌٚٛ أْ ِب أثم١ذ ِّٕٟ ِعٍّك          ثعٛك صّبَ ِب رأ

ب ـٟ وزبثٗ ) ِؽٕٟ اٌٍج١تن أ٠ّب ا٘زّبَ ثبٌشب٘ل اٌمورٟٔ   ؽزٝ ؼلا وأٔٗ وزنبة ـنٟ     ّّ ب وبْ اثٓ ٘شبَ ِٙز ّّ ٌٚ

جذ س لٍّنخ اٍنزموا  اٌيِقشنوٞ ٌشنٛا٘ل اٌؾىنُ اٌننٞ ئهللاواة اٌمورْ   هاػ ٠َزموب ا٠٢بد اٌمور١ٔخ ٌزٍه اٌَّأٌخ  ـأص

ّٛ شنبٔٗ    لبي ثٗ  ٚهللالَ كلخ ِب م٘ت ئ١ٌٗ اثٓ اٌؾبعت  ٚرمظ١و اثٓ ِبٌه ـٟ اٌجؾش هللآ اٌشب٘ل اٌمورٔنٟ   هللاٍنٝ هللاٍن

ٚلل ٚعنلد ر٠نخ ـنٟ اٌزٕي٠نً ٚلن  ـ١ٙنب اٌقجنو  ((ٚاٍزؾىبَ رٛص١مٗ  ٚاموزفب  ثبٌشب٘ل اٌشعوٞ. ارؼؼ مٌه ِٓ لٌٛٗ 

زمب   ٌُٚ ٠زٕجٗ ٌٙب اٌيِقشوٞ   وّب ٌُ ٠زٕجٗ ٠٢خ ٌمّبْ .ٚم اثٓ اٌؾبعنت   ٚئم ٌّنب ِٕن  ِنٓ مٌنه.ٚم اثنٓ اٍّب ِش

_.ٚٚعنلد ر٠نخ 60ِبٌه ٚئم ٌّب اٍزلي ثبٌشعو ٟٚ٘ لٌٛٗ رعبٌٝسل ٠ّٛكٚا ٌٛ أُٔٙ ثنبكْٚ ـنٟ ارهللاواةق_ارؽنياة 

_نن 768اٌظبـبداٌقجو ـ١ٙب لوؾ ٌؽٛ  ٟٚ٘سل ٌٚٛ أْ هللإلٔب مووا ِٓ ار١ٌٚٓق_
ن 9) 

 

ٚلننننننل ارؼننننننؼ أْ ا٠٢ننننننخ اٌزننننننٟ اٍزشننننننٙل ثٙننننننب اثننننننٓ ٘شننننننبَ  وننننننبْ لننننننل أشننننننبه ئ١ٌٙننننننب اٌوػننننننٟ        

٘(نلجٍٗ ئم أٔٗ ل١نل  ِغنٟ  اٌفعنً  ـنٟ فجنو )أْن اٌٛالعنخ ثعنل)ٌٛن اٌشنوؽ١خ ١ٌىْٛ هللاٛػنب ِنٓ 686امٍزواثبكٞ) 

خ ١ٌَٚنذ ثشنوؽ١خ ٌٛلٛهللاٙب ثعنل ـعنً كاي شوؽ )ٌٛن مفزظبطٙب ثبرـعبي .أِب ) ٌنٛن ـنٟ ا٠٢نخ اٌىو٠ّنخ ـّظله٠

هللاٍٝ اٌزّٕٟ  ٌٚنا ٌُ ٠َزٙل ثٙب اٌوػٟ هللاٍٝ اٌَّأٌخ اٌّنوٛهح ـٟ أٚي ٘نا اٌى،َ.
ن8) 

 

 

ب ن3 ّّ  _)أْ ن اٌيا لح ثعل ) ٌ

بن اٌزٛل١ز١خ ٚـب نلح ى٠بكرٙنب هللإنل إٌؾن١٠ٛٓس رٛو١نل     ّّ روك )أْن ىا لح ـٟ ِٛاػ  ِزعلكح  ِٕٙب أْ رم  ثعل )ٌ

 ٌّواك رٛو١لٖ ٌؽوع ِب هللإل اٌّزىٍُ .  اٌّعٕٝ ا

٘(نِعبٟٔ أفوٜ ٌي٠بكح 645٘(ن_وّب موو اثٓ ٘شبَ_ٔمً هللآ اٌيِقشوٞ ٚاٌشٍٛث١ٓ)945ٌىٓ أثب ؽ١بْ)    

)أْن  ٟ٘ س 
ن7)

 

_ ٔمً هللآ اٌيِقشوٞ سأٔٗ ٠ظبؽت اٌزٛو١ل ـٟ )أْنِعٕنٝ اٌزعمنت اٌّزظنً اٌن،ىَ ٌّنب لجٍٗ ٚلنل اٍنزلي ٌّنب 

ـننننٟ ر٠زنننن١ٓ لننننور١ٔز١ٓ  ارٌٚٝسلٌٛننننٗ رعننننبٌٝسل ٌّٚننننب أْ عننننب د هٍننننٍٕب ٌٛؽننننب ٍننننٟ  موننننو ثج١ننننبْ ـننننوق كمٌننننٟ 
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 _67 ٚارفوٜ_وّب ىهللاُ_سل ٌّٚب أْ عب د هٍٍٕب ئثوا١ُ٘ ثبٌجشوٜ لبٌٛا ٍ،ِبق_٘ٛك44ثُٙ قاٌعٕىجٛد

ٚٚعٗ اٍزلمي اٌيِقشوٞ_ وّب ىهللاُ أثٛ ؽ١بْ_أْ اٌغٛاة ـٟ ا٠٢خ ارٌٚٝ رعمت ِب لجٍٗ  ِزظ، ثٗ ِنٓ   

بطً ىِٕٟ مىِب ٌٗ لبي أثٛ ؽ١بْ )) رٕج١ٙب ٚرأو١نلا هللاٍنٝ أْ ا ٍنب ح وبٔنذ رعمنت اٌّغٟ  ـٙنٟ ِإونلح ـنٟ كْٚ ـ

لظخ ٌٛؽ ٌ،رظبي ٚاٌٍيَٚنن
ن 70)  

 

أِب اٌغٛاة ـٟ ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ـٍُ ٠زعمت ِب لجٍٗ ِ  امرظبي ٚاٌٍيَٚ ـبٌزؾ١خ رمن  ثعنل اٌّغنٟ  ٚم رزظنً ثنٗ  

 ٚم رٍيِٗ.

سِعٕٝ رفو ي)أْناٌيا لح  ـؼ، هللانٓ رعمنت اٌغنٛاة ِنب لجٍنٗ ِن  امرظنبي ٚاٌٍنيَٚ  ٘نٛ ٔمً هللآ اٌشٍٛث١ٓ -

ِعٕٝ اٌَجج١خ اٌّزورجخ هللاٍٝ كفٛي )أْن ـب ٍب ح وبٔذ رعنً اٌّغنٟ  ٚرعمجنٗ .ٚأْ اٌشنٍٛث١ٓ لنل اٍنزلي ٌوأ٠نٗ ثنأْ 

)أْنِننب ثعننل٘ب ـننٟ  ٘نننا اٌّعٕننٝ لننل رؾمننك ـننٟس )عئننذ أْ أهللاطننٟن  ٚس )أِننب ٚو أْ ٌننٛ ـعٍننذ ٌفعٍننذن  ـمننل أوننلد

اٌّضب١ٌٓ ٚ٘ٛ اٌَجت ـٟ اٌغٛاة.
ن 77) 

 

 ٚرزؼؼ رؾم١مبد اثٓ ٘شبَ ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ِٓ ٚعٖٛ ِزعلكح ٟ٘س  

ٔمً ٔض اٌيِقشوٞ ِٓ ارطً ٚاٌزع١ٍك هللا١ٍٗ ثّب ٠قبٌؿ ِب ـّٙٗ أثٛ ؽ١بْ ِٕٗ لبي ))ٚاٌننٞ هأ٠زنٗ ـنٟ -7

ٍخ أولد ٚعنٛك اٌفع١ٍٓ ِورجنب أؽنلّ٘ب هللاٍنٝ ارفنو و،َ اٌيِقشوٞ ـٟ رف١َو ٍٛهح اٌعٕىجٛد ِب ٔظنٗس )أْنسطن

ٌّ ثّغ١نئُٙ ـبعئزنٗ  نب أؽن ّّ ـٟ  ٚلز١ٓ ِزغبٚه٠ٓ م ـبطً ث١ّٕٙب وأّٔٙب ٚعلا ـٟ عي  ٚاؽل ِٓ اٌيِبْ  وأٔٗ ل١ًسٌ

اٌَّب ح ِٓ ؼ١و ه٠ش أزٙٝنن 
ن 76) 

  . 

ؼ١نو ـبطنً ىِٕنٟ_ ٚلنل  ٚم أهٜ ف،ـب ث١ٓ ٔض اٌيِقشوٞ ٘نا ِٚب ٔمٍٗ أثٛ ؽ١بْ هللإٗ  ـبٌزورت ِنٓ     

 ٚهك ـٟ ٔظٗ_٘ٛ هللا١ٕٗ ـُٙ أثٟ ؽ١بْ ٌٍزعمت اٌّزظً اٌ،ىَ ـٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ.

 ث١ّٓ اثٓ ٘شبَ أٔٗ ١ٌٌ ـٟ ٔض اٌيِقشوٞ رعّوع ٌٍفوق ث١ٓ اٌمظز١ٓ  وّب ٔمٍٗ هللإٗ أثٛ ؽ١بْ.-6

ؽ١بْ ؽ١ٓ لنبي ـنٟ  ٚل  هللإل أثٟ-ٚرورّت هللاٍٝ ِب ٍجك أْ رؾو٠فب ـٟ ا٠٢خ اٌىو٠ّخ اٌضب١ٔخ_ِٓ ٍٛهح ٘ٛك-3

) أْن سٌُٚ رلفً ـٟ لظخ ئثوا١ُ٘ ـٟ لٌٛٗ رعبٌٝس ل ٌّٚب عب د هٍٍٕب ئثوا١ُ٘ ثبٌجشوٜ لبٌٛا ٍ،ِبق ٚلل ٔجّٗ اثنٓ 

بنن ّّ ٘شبَ هللا١ٍٗ ثمٌٛٗس ))١ٌٌٚ ـ١ٙب ٌ
ن73)

س لٌٚمنل عنب د هٍنٍٕب ئثنوا١ُ٘ ثبٌجشنوٜ 67 ٚٔض ا٠٢خ ـنٟ ٍنٛهح ٘نٛك /

د ـ١ٙننب لظننخ ئثننوا١ُ٘  ٚـ١ٙننب )ٌّبن ـٕجّننٗ اثننٓ ٘شننبَ لننبٌٛا ٍنن،ِبق . أِننب ا٠٢ننخ اٌزننٟ ٚهك
ن74)

هللاٍننٝ أٔٙننب ـننٟ ٍننٛهح 

ب عب د هٍٍٕب ئثوا١ُ٘ ثبٌجشوٜ لبٌٛا ئّٔب ٍِٙىٛ أً٘ ٘نٖ اٌمو٠خق.37اٌعٕىجٛد/ ّّ     ٚٔظٙب س     ل ٌٚ

ٌننننا ونننبْ هللاٍنننٝ أثنننٟ ؽ١نننبْ أْ ٠نننٛاىْ ثننن١ٓ عنننٛاث١ٓ ـنننٟ ر٠زننن١ٓ ِنننٓ ر٠نننبد ٍنننٛهح اٌعٕىجٛد ّ٘بستٍنننٟ    

نب ثُٙت ٚـ١ٗ  ّّ سِعٕٝ اٌزعمت ِ  امرظبي ٚاٌٍيَٚ. ٚستلبٌٛا ئّٔب ٍِٙىٛ أً٘ ٘نٖ اٌمو٠خت ٚـ١ٗسرأفو اٌغٛاة هللا

 لجٍٗ ٚهللالَ رورجٗ هللا١ٍٗ.

ٔجٗ اثٓ ٘شنبَ هللاٍنٝ رظنؾ١ؼ ٌؽنٛٞ ـنٟ هللاجنبهح أثنٟ ؽ١نبْ) ا ٍنب حن ـعل٘ب ٌؾٕب ـمنل اشنزمٙب ِنٓ اٌوثنبهللاٟ -4

و أْ اٌظنٛاة  ِنب لبٌنٗ اٌيِقشنوٞ )اٌَّنب ح ن   )أٍب ن ـٟ ؽ١ٓ أْ اٌفعً ص،صٟ  ـنٟ ا٠٢نخ اٌىو٠ّنخ   ٚمون

اٍُ ِٓ اٌض،صٟ )ٍب ن 
ن75)

 .عب  ـٟ اٌظؾبػ)ٍٛأن ))ٍب ٖسػل ٍّوٖ ِٓ ثبة)لبين  َِٚب ٖ ثبٌّّلنن

)أْنـٟ ِضبي اٌشٍٛث١ٓس )عئذ أْ أهللاطٟنِظله٠خ ٚاٌجؾش ـٟ اٌيا لح ٚأْ اٌَنجت ِعٙنب ئّٔنب ٠فٙنُ -5 ّْ ث١ّٓ أ

أهللاطٝ ِٓ مَ رع١ًٍ ِملهح أٞسعئذ رْ
ن76)

 . 

ٌُٚ ٠عوع اثٓ ٘شنبَ ٌٍّضنبي ا٢فنو اٌننٞ مونوٖ اٌشنٍٛث١ٓس ) أِنب ٚو أْ ٌنٛ ـعٍنذ ٌفعٍذن ٚـ١نٗس 

)أْنىا لح ٚاٌَجج١خ ـ١ٗ ِزؾممخ ِٓ كْٚ ئشىبي ٌىٓ م ِٓ عٙخ )أْن ئّٔنب ِنٓ عٙنخ )ٌٛنثعل٘ب رٔنٗ شنوؽ 

ٓ ِعٕٝ رّورت اٌغٛاة هللاٍٝ ـعٍٗ  ـىأٔٗ ٠موثٗ ِٓ ِعٕٝ اٌَجج١خ.  ّّ  ِزؼ

بنٟ٘ اٌزٟ رف١ل ٚلٛ  اٌفعً اٌضبٟٔ هللامنت ارٚي   ّّ ٠ٚزج١ٓ ِّب ٍجك مووٖ طؾخ لٛي إٌؾ١٠ٛٓ سئْ)ٌ

ٚرورجٗ هللا١ٍٗ  أِب اٌؾوؾ اٌيا ل ـأّٗ ِإول ِعٕٝ ِب عٟ  ثٗ ٌزٛو١لٖ ـمؾ  ٠ٚلي هللاٍٝ مٌنه لٌٛنٗ رعنبٌٝ ـنٟ 

ب أْ عب ٖ اٌجش١و لنبي اهعن  ئٌنٝ هثهق_٠ٍٛنؿ ّّ ٌغٛاة ٕ٘نب ِزنأفو _ ـنب50لظخ ٠ٍٛؿ هللا١ٍٗ اٌَ،َسلٌٚ

ب لجٍٗ ىِٕب ِ  ٚعنٛك )أْناٌيا نلح ـّب ؽٍّنٗ اٌجشن١و هللإنل ِغ١ئنٗ ئٌنٝ إٌجنٟ ٠ٍٛنؿ ـنٟ ٍنغٕٗ ِٓ رج١ٍنػ  ّّ هللا

اٌٍّننه ئ٠ّننبٖ ثبٌؾؼننٛه هللإننلٖ  ٠مزؼننٟ ىِٕننب لجننً رٍمّننٟ اٌغننٛاة. ٚونننٌه اٌؾننبي ـننٟ لٌٛننٗ رعننبٌٝ ـننٟ لظننخ 

ب أْ عب  اٌجش١و أٌمبٖ هللا ّّ  76ٍٝ ٚعٙٗ ـبهرّل ثظ١واق_ ٠ٍٛؿ٠عمٛة_هللا١ٍٗ            اٌَ،َ_سل ٌٚ

                 

 

 ) صُ ن ٔبطجخ ٌٍّؼبه  -4

أعننبى اٌىٛـ١ننْٛ ٔظننت اٌفعننً اٌّؼننبه  ة ) اٌننٛاٚ ٚاٌفننب  ٚصننُن ئما رٍٛننؾ اٌّؼننبه  ثنن١ٓ ـعننً اٌشننوؽ 

ٚاٌغيا   رٕي٠، ٌٍشوؽ ِٕيٌخ امٍزفٙبَ
ن79)

 ومٛي اٌشبهللاو س 

 ألبَ ٚم ٘ؼّب ِٚٓ ٠مزوة ِٕب ٠ٚقؼ  ٔإٖٚ     ٚم ٠قش لٍّب ِب

 ِٚٓ إٌظت ثبٌفب  لٛي وعت ثٓ ى١٘و س
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 ِٚٓ م ٠ملَ هعٍ(ٗ ِطّئٕ((خ       ـ١ضجزٙب ـٟ َِزٜٛ ارهع ٠يٌك

ُّ ناٍزلي ٌُٙ ثموا ح اٌؾَٓ سلِٚٓ ٠قوط ِٓ ث١زٗ ِٙبعوا ئٌٝ و ٚهٌٍٛٗ صُ ٠لهونٗ اٌّنٛد   ٌٍٕٚظت ث() ص

 _700ـمل ٚل  أعوٖ هللاٍٝ و ق _ إٌَب  

ظو٠ْٛ ـٍُ ٠ضجذ هللإلُ٘ إٌظت ة)صُن  ـٟ ؽ١ٓ أعبىٚا ٔظت اٌّؼبه  ث()أْن ِمنلهح ثعنل اٌنٛاٚ أِب اٌج   

 ٚاٌفب .

ٚلل أعوٜ اثٓ ِبٌه إٌظت ة)صُن ِغواٖ ثعل اٌٛاٚ ٚاٌفب  ئما ٍجك ثطٍت  ٚاٍزلي ٌٗ ثبٌؾل٠ش اٌشو٠ؿ س   

ل م ٠جٌٛٓ أؽلوُ ـٟ اٌّب  اٌلا ُ اٌنٞ م ٠غوٞ صُ ٠ؽزًَ ِٕٗ ق 
ن78)

 و ـٟ )٠ؽزًَ نص،صخ أٚعٗ سـنو 

 اٌوـ  سهللاٍٝ أْ صُ اٍزئٕبـ١خ ٚاٌزمل٠و )صُ ٘ٛ ٠ؽزًَن . -7

 اٌغيَ سهللاٍٝ أْ )صُن هللابؽفخ ٚاٌفعً ِعطٛؾ هللاٍٝ ِٛػ  ـعً إٌٟٙ .-6

إٌظتس ٔمً هللإٗ اثٓ ٘شبَ لٌٛٗستثاهللاطب  صُ ؽىُ ٚاٚ اٌغّن ت .ٚلنل ـٙنُ ا ِنبَ أثنٛ ىوو٠نب إٌنٛٚٞ  -6

غّ  نأٔٗ أهاك أْ إٌّٟٙ هللإنٗ ئّٔنب ٘نٛ اٌغّن  ثن١ٓ اٌجنٛي ـنٟ اٌّنب  ِٓ لٛي اثٓ ِبٌهس ) ؽىُ ٚاٚ اٌ

اٌواول ٚامؼزَبي ِٕٗ  رْ اٌٛاٚ رشون ِب ثعل٘ب ـ١ّب  لجٍٙب ؽىّب ِٚعٕٝ  ٚؽٍّذ هللا١ٍٙب ) صنُن ـنٟ 

و،َ اثٓ ِبٌه   ٌنا ِٕ  إٌٛٚٞ ٚعٗ إٌظت  رْ اٌجٛي ِٕٟٙ هللإٗ ٍٛا  أهاك امؼزَبي ـ١ٗ أٚ ِٕٗ 

أَ م
ن77)

 . 

ٚلل ث١ّٓ اثٓ ٘شبَ أْ ا ِبَ إٌٛٚٞ لل اشزجٗ هللا١ٍٗ و،َ اثٓ ِبٌه ـزَّه ث،ب٘وٖ  ٌُٚ ٠زج١ٓ ِمظلٖ           

ـأّب أهاك اثٓ ِبٌه ثعجبهرٗ س أْ )صُن أهللاط١ذ ؽىُ ٚاٚ اٌغّ  ِٓ ؽ١ش ا هللاواة  ـٕظت اٌّؼبه  ثعنل٘ب  

ثّضنبي رفنو سلنبيس )) ٚٔ،١نوٖ ئعنبىح  ٌُٚ رعؾ ؽىّٙب ـنٟ اٌّع١نخ وّنب ـٙنُ إٌنٛٚٞ  ٚاٍنزلي اثنٓ ٘شنبَ ٌننٌه

_ وْٛ )رىزّٛان ِغيِٚنب   46اٌيعبط ٚاٌيِقشوٞ ـٟ لٚم رٍجَٛا اٌؾك ثبٌجبؽً ٚرىزّٛا اٌؾك ق_اٌجموح 

ٚوٛٔٗ ِٕظٛثب  ِ  أْ إٌظت ِعٕبٖ إٌٟٙ هللآ اٌغّ نن . 
ن60
. 

 اٌفب  مٍئٕبـ١خ -5

 76ـىو٘زّٖٛ ٚارمٛا و ق_ اٌؾغوادٌّب ٚهك لٌٛٗ رعبٌٝ سل أ٠ؾت أؽلوُ أْ ٠أوً ٌؾُ أف١ٗ ١ِزب 

_  لننّله إٌؾ٠ٛننْٛ أٔٙننُ لننبٌٛا ثعننل امٍننزفٙبَ س)من  صننُ افزٍفننٛا ـننٟ رمننل٠و ِننب ثعننل اٌفننب  امٍننزئٕبـ١خ  ـمننبي 

 [اٌفبهٍننٟس)) اٌزمننل٠وس ) ـىّننب وو٘زّننٖٛ ـننبوو٘ٛا اٌؽ١جننخن   ٚعٍّننخ )ٚارمننٛا و ن ِعطٛـننخ هللاٍننٝ عٍّننخ 

نن ]ـبوو٘ٛا
ن67)

ثنأْ ـ١نٗ ؽننؾ اٌّٛطنٛي ٚ٘نٛ )ِنبن  ((ن ٘ننا اٌزمنل٠و 436ٖاٌشنغوٞ ). ٚلل ػعؿ اثٓ  

اٌّظله٠خ كْٚ طٍزٙب  ٚمٌه هكٞ نن 
 ن .66)

       
ٌىٓ اثٓ ٘شبَ ٌُ ٠ورغ ِب لبٌٗ اثٓ اٌشنغوٞ  ـنأٔعُ إٌ،نو ـ١ّنب لبٌنٗ اٌفبهٍنٟ  ٔنبل، ٔظنٗ ِنٓ ارطنً 

زّنٖٛ  ـننبوو٘ٛا اٌؽ١جنخ ٚارمنٛا و  ـن()ارمٛان هللاطننؿ ٚـ١نٗ س )) ونأُٔٙ لنبٌٛا ـنٟ اٌغننٛاة سم  ـم١نً ٌٙنُ س ـىو٘

  ٚئْ ٌننُ ٠نننوو  وّننب أْ )ِننب رأر١ٕننب ـزؾننلصٕبن ِعٕننبٖس ـى١ننؿ رؾننلصٕب  ٚئْ ٌننُ رىننٓ )و١ننؿن ]ـننبوو٘ٛا[هللاٍننٝ 

ِنوٛهح نن
ن 63)

. 

      
 

ِٚٓ ٘نا إٌض رج١ٓ مثٓ ٘شبَ أْ اثٓ اٌشغوٞ ٌُ ٠زأًِ و،َ اٌفبهٍٟ  ـ( ) وّبن ١ٌَذ ِؾنٚـنخ هللإنل 

فبهٍٟ  ثً ئْ اٌّعٕٝ ٠زطٍجٙب هللإل اٌزمل٠و. ـّب مووٖ اٌفبهٍٟ ٘ٛ رف١َو ِعٕٝ م رف١َو ئهللاواة .أِنب رمنل٠و اٌ

اثٓ ٘شبَ ٌّب ثعل اٌفب  امٍزئٕبـ١خ ـنووٖ ثمٌٛٗ س ))ـم١ً ٌُٙ ـٙنا وو٘زّٖٛ  ٠عٕٟ ٚاٌؽ١جخ ِضٍٙب ـبوو٘ٛ٘ب  صُ 

ؽنؾ اٌّجزلأ  ٚ٘ٛ ٘نا نن 
ن64)

 ٚارمٛا ون  هللاٍٝس )ٚم ٠ؽزت ثعؼىُ ثعؼبن.. ٚهللاٍٝ هأ٠ٗ رعطؿ عٍّخ س)

ٚهللإلٞ أْ ِب لبٌٗ اثٓ ٘شبَ ـٟ رظؾ١ؼ ـُٙ اثٓ اٌشغوٞ ٌنٕض اٌفبهٍنٟ ؽَنٓ  ٠ّٚىنٓ رقنو٠ظ 

و،َ اٌفبهٍٟ أ٠ؼب هللاٍٝ أْ اٌزمل٠وس )ـىو٘زّٖٛ  ـىّب وو٘زّنٖٛ ـنبوو٘ٛا اٌؽ١جنخ نٚثنٗ َٔنٍُ ِنٓ رؼنع١ؿ 

ٍزٗن .ـاْ ل١ًس لل ؽبي اٌزمل٠و ثنبٌزىواه .ـنبٌغٛاةس اثٓ اٌشغوٞ  ئم اٌّؾنٚؾ ثؾَت )٘نا اٌّٛطٛي ٚط

 أْ اٌزىواه ِٕبٍت ٌٍزؽ١ٍظ ـٟ ووا١٘خ اٌؽ١جخ ٚرشج١ٙٙب ثأوً ٌؾُ أؿ ١ِذ .

                         

ّْ ن    -6  ) وأ

 ٚ هك لٛي اٌشبهللاوس  

ّْ أم١ٔٗ ئما رشٛـب                لبكِخ أٚ لٍّب ِؾّوـب  وأ

 

ٟ ٔظت اٌقجو )لبكِخن هللاٍٝ ألٛايسـبفزٍؿ إٌؾ٠ْٛٛ ـ    
ن65)  

 

ن لل رٕظت ام١ٍّٓ ِعب .-7 ّْ  ئْ )وأ

 000ئْ اٌقجو ِؾنٚؾ  أٞ س٠ؾى١بْ )٠شبثٙبْن لبكِخ-6

ئْ اٌوٚا٠خس )رقنبي أمٔج١نٗن أٚ اٌوٚا٠نخ س )لبكِزنب أٚلٍّنب ِؾوـبنثأٌفنبد رض١ٕنخ ؼ١نو ِٕٛٔخ ٚلنل ؽننـذ ٔنْٛ -3
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 اٌّضٕٝ ٌٍؼوٚهح.

ٖن 754ؼٍؾ ٚلنننل أٔشنننلٖ ثؾؼنننوح اٌوشننن١ل ـٍّؾٕنننٗ أثنننٛ هللاّنننوٚ ثنننٓ اٌعننن، ) اْ اٌشنننبهللاو )أثنننٛ ٔق١ٍنننخن-4

 ٖن.787ٚارطّعٟ)

ٚلل رٕجٗ اثٓ ٘شبَ هللاٍٝ هللالَ كلخ ٘ننٖ اٌوٚا٠نخ ـمنبيس ))ٚ٘ننا ٚ٘نُ  ـناْ أثنب هللاّنوٚ ثنٓ اٌعن،  رنٛـٟ لجنً      

اٌوش١لنن
ن66) 

 ٖن.790ذ ٍٕخ)ٖن ـٟ ؽ١ٓ أْ ثل  ف،ـخ اٌوش١ل     وب754ٔئم ئْ ٚـبح أثٟ هللاّوٚ وبٔذ ٍٕخ) 

نِٓ           ّْ ن عننب ي ئم ٘نننٛ ٌؽننخ ٌننجعغ اٌعوة ٠ٚعؼننلٖ أْ أِضبي)ونننأ ّْ ٚأهٜ أْ ٔظننت امٍنن١ّٓ ة)وننأ

ّْ ١ٌٚذنلل هٚٞ ٔظت ام١ٍّٓ ثّٙب ٌؽخ ٌجعغ ثٕٟ ر١ُّ اٌؾوٚؾ اٌّشجٙخ ثبٌفعً)ئ
ن69)

لبي شبهللاوُ٘ )هللاّو 

 ثٓ أثٟ هث١عخنس

 ّْ  ؽوإٍب أٍلا ئما اٍّٛك عٕؼ ا١ًٌٍ ـٍزأد ٌٚزىٓ     فطبن ففبـب ئ

 

ّْ لعو عُّٕٙ ٌَجع١ٓ فو٠فبق   ٚهللاٍٝ ٘نٖ اٌٍؽخ  ٚهك لٛي اٌوٍٛي)صنسلئ
ن.68)

 ٚلبي اٌعغبط 

 لل ؽولذ ١ٌٍٝ ث١ًٍ ٘بععب      ٠ب ١ٌذ أ٠بَ اٌظجب هٚاععب

 

 )ً٘ن ثّعٕٝ)للن -9

نٌه ثمٌٛننٗ ٠نوٜ إٌؾ٠ٛنْٛ سأْ )٘ننًن لنل رنأرٟ ثّعٕٝ)للن ـزف١ننل اٌزؾم١نك ئما ١ٌٚٙنب ـعننً ِبع ٚاٍنزلٌٛا ٌن    

 _   ثّعٕٝ س لل أرٝ.7رعبٌٝس لً٘ أرٝ هللاٍٝ ا َٔبْ ؽ١ٓ ِٓ اٌل٘و ٌُ ٠ىٓ ش١ئب ِنوٛهاق_ا َٔبْ 

أِننب اٌيِقشننوٞ        
ن67)

ـٍننُ ٠زم١ننل ثنننٌه  ـننن٘ت ئٌننٝ أٔٙننب رىننْٛ ثّعٕننٝ )لننلن ـننٟ ع١ّنن  اٍننزعّبٌزٙب ٚثنٌه 

ه  لجٍٙنب  ٔنبل، مٌنه هللانٓ ٍن١ج٠ٛٗ  ـأنٗ أفوعٙب ِٓ ثبة امٍزفٙبَ ٚهللإلٖ أْ امٍزفٙبَ ٠َنزفبك ِنٓ ّ٘نيح رمنلّ 

لبيس )) ً٘ ثّعٕٝ لل  ئم أُٔٙ رووٛا ارٌؿ لجٍٙب  رٔٙب م رم  ئم ـٟ امٍزفٙبَنن 
ن   30)

صُ هللايى اٌيِقشنوٞ 

 هأ٠ٗ ٘نا  ثأْ اٌّٙيح لل لٙود لجً )ً٘ن ـٟ لٛي اٌشبهللاوس

 ٍب ً ـٛاهً ٠وثٛ  ثشلرٕب            أً٘ هأٚٔب ثَفؼ اٌمب  مٞ ا وُ

 

                  ـنننلّي مٌنننه هللاٍنننٝ أْ امٍنننزفٙبَ ثنننبٌّٙيح م ة ) ٘نننًن  مْ اٌؾنننوؾ م ٠نننلفً هللاٍنننٝ ِضٍنننٗ ـنننٟ اٌّعٕنننٝ                                              

 رٟس ٚرزؼؼ رؾم١مبد اثٓ ٘شبَ ـٟ ٘نٖ اٌَّأٌخ ثّب ٠أ

أْ إٌض ٌنٞ ٔمٍٗ اٌيِقشوٞ هللآ ١ٍج٠ٛٗ صبثذ ـٟ وزبثٗ  ٌىٓ اٌيِقشوٞ ٌُ ٠مؿ هللإنل إٌظنٛص  -7

ارفوٜ اٌزٟ أٚهك٘ب ١ٍج٠ٛٗ ـٟ )ً٘نٚأصجزٙنب ٌ،ٍنزفٙبَ  لنبي اثنٓ ٘شنبَ ))ٌٚىنٓ ـ١نٗ)أٞ ساٌىزنبةن 

 ٌُٚ ٠نيك أ٠ؼب ِب لل ٠قبٌفٗ ـأٗ لبي ـٟ ثبة هللالح ِب ٠ىْٛ هللا١ٍٗ اٌىٍُ ِب ٔظنٗسًٚ٘  ٘نٟ ٌ،ٍنزفٙبَ

هللاٍٝ مٌهنن
ن37)

   

أْ هٚا٠ننخ اٌج١ننذ هللاننٓ اٌَنن١واـٟ ) أَ ٘ننً ن  ٚ ) أَ ن ِٕمطعننخ   ٚهللا١ٍننٗ مشننب٘ل ـننٟ اٌج١ننذ ٌّننب موننوٖ  -6

 اٌيِقشوٞ .

 أْ ) ً٘ ن ٌٛ وبٔذ ثّعٕٝ )للنهللاٍٝ وً ؽبي  مفزظذ ثبٌفعً و( ) لل ن  ٌُٚ ٠ضجذ مٌه ـٟ) ً٘ ن -3

 ٚلل ثبْ ٌٟ ِب ٠أرٟس              

ٔمٍٗ اثٓ ٘شبَ هللآ ١ٍج٠ٛٗ  ٚٔض ـ١ٗ هللاٍنٝ أْ ت ٘نً ٘نٟ ٌ،ٍنزفٙبَ ت ؼ١نو ِٛعنٛك أْ إٌض اٌنٞ  -7

ـٟ وزنبة ٍن١ج٠ٛٗ اٌّطجنٛ  ت َٔنقزٟ ثنٛمق ٚ٘نبهْٚ ت  ٚلنل رىنْٛ مثنٓ ٘شنبَ َٔنقخ ِنٓ وزنبة 

١ٍج٠ٛٗ ٌُ رظً ئ١ٌٕب.  هللاٍٝ أْ ١ٍج٠ٛٗ لل ٔض هللاٍٝ أْ )ً٘ن ؽوؾ اٍزفٙبَ ـٟ ِٛاػ  أفوٜ ـنٟ 

امٍزفٙبَس )) ٚؽوٚؾ امٍزفٙبَ ونٌه م ١ٍ٠ٙب ئم اٌفعً  ئم أٔٙنُ رٍٛنعٛا وزبثٗ  ِٕٙب لٌٛٗ ـٟ ثبة 

ـ١ٙننننب  ـبثزننننل ٚا ثعننننل٘ب ارٍننننّب  .ٚارطننننً ؼ١ننننو مٌننننه  أم رننننوٜ أٔٙننننُ ٠مٌٛننننْٛس ٘ننننً ى٠ننننل 

ِٕطٍننك نن
ن 36) 

.ٚلٌٛننٗ أ٠ؼننبس  )) اهللاٍننُ أٔننٗ ئما اعزّنن  ثعننل ؽننوٚؾ امٍننزفٙبَ ٔؾننٛس ) ٘ننً ٚ و١ننؿ   

عً ثأْ ٠ٍٟ ؽوؾ امٍزفٙبَ أٌٚٝننِٚٓ ن  اٍُ ٚـعً  وبْ اٌف
ن33)

  

أْ اٌوٚا٠خ هللآ ا١ٌَواـٟ ) أَ ً٘ ن أٌٚٝ  ٌَجمٗ ٚرملِٗ  ٚرْ ١ٍج٠ٛٗ ونبْ لنل رىٍنُ هللاٍنٝ كفنٛي أَ  -6

هللاٍٝ ً٘ ـمبي س)) ٚرمٛيس ) أَ ً٘ن ـأّب ٟ٘ ثّٕيٌخ )للن  ٌٚىُٕٙ رووٛا ارٌؿ اٍزؽٕب    ئم وبْ ٘نا 

اٌى،َ م ٠م  ئم ـٟ امٍزفٙبَنن 
ن34)

  

أْ اٍزلمي اثٓ ٘شبَ ثأْ )ً٘ن ٌٛ وبٔذ ثّعٕٝ )للن هللاٍٝ وً ؽبي ت ٌنُ رنلفً ئم هللاٍنٝ اٌفعنً ت لنل  -3

٠عبهع ثمٛي ١ٍج٠ٛٗ اٌَبثك ـ١ٙب س)) ٚؽوٚؾ امٍزفٙبَ ونٌه م ١ٍ٠ٙنب ئم اٌفعنً  أم أٙنُ رٍٛنعٛا 

١٠ٓس ئْ ٘نً لنل ـ١ٙب  ـبثزل ٚا  ثعل٘ب ارٍّب  .ٚارطً ؼ١و مٌهنن .ٚف،طنخ اٌمنٛي أْ لنٛي إٌؾنٛ

 رأرٟ ثّعٕٝ لل  ٘ٛ ارٌٚٝ ٚأْ اٌيِقشوٞ لل ثبٌػ ـٟ هأ٠ٗ .
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 اٌغٍّخ امٍزئٕبـ١خ-8

رىٍُ اثٓ ٘شبَ هللاٍٝ اٌغٍّخ امٍزئٕبـ١خ  ـنوو أْ ِٕٙنب ِنب ٠ىنْٛ عٍّنخ ربِنخ  م رؾزنبط ئٌنٝ رمنل٠و     

ٔىُ م ٠أٌٛٔىُ فجبم  ٚكٚا ِب هللإزُ لل ثلد اٌجؽؼب  ومٌٛٗ رعبٌٝ س ل ٠ب أ٠ٙب اٌن٠ٓ رِٕٛا مرزقنٚا ثطبٔخ ِٓ كٚ

ـغٍّنخ      ت م٠نأٌٛٔىُ فجنبم ت ِٚنب ثعنل٘ب  – 778ري هللاّنواْ  -ِٓ أـنٛاُ٘ٙ ِٚنب رقفنٟ طنلٚهُ٘ أوجنوق  

 عًّ ربِخ َِزأٔفخ م رؾزبط ئٌٝ رمل٠و 

٘ن( ن لنل  ٠606ٓ اٌنواىٞ ) صُ رزج  اثٓ ٘شبَ ِب لبٌٗ اٌّفَوْٚ ـٟ ٘نٖ ا٠٢خ  ـٛعل أْ ا ِبَ ـقنو اٌنل       

 ؼفً هللآ ١ٍبق ا٠٢خ ـزَب ي هللآ ٍجت رمل٠ُ ) ِٓ كٚٔىُ ن هللاٍٝ )ثطبٔخن.

ٚ)) أعبةس ثأْ ِؾؾ إٌٟٙ ٘ٛ ِٓ) كٚٔىُ نم) ثطبٔخن  ـٍنٌه للَ ارُ٘ نن  
 ن  35) 

    
اك ٌف،نب ـنٟ صُ ث١ٓ اثٓ ٘شبَ أْ ِضً ٘نا اٌَٙٛ هللآ ر،ٚح ا٠٢خ لل ٚل   ـٟ رف١َو أثنٟ ؽ١نبْ أ٠ؼنب ـمل ى  

َّو ـنٟ ٍنٛهح ارٔج١نب  وٍّنخ  ؼ١و ِٛػعٗ  ٚـَوٖ ـٟ ١ٍبق رفو ِشبثٗ ٌٗ  ـمبي ))ٚٔ،١و ٘نا أْ أثب ؽ١بْ ـ

)ىثوان ثعل لٌٛٗ رعبٌٝ س ل ٚرمطعٛا أِوُ٘ ث١ُٕٙق  ٚئّٔب ٘نٟ ـنٟ ٍنٛهح اٌّنإ١ِٕٓ ٚرون رفَن١و٘ب ٕ٘نبننن 
ن36)

 

 عٍّخ  عٛاة اٌمَُ  -7

ّٓ ِنٓ ونً ـٟ ا٠٢بد اٌىو٠ّخس ل ـٛهث      ه ٌٕؾشؤُٙ ٚاٌش١بؽ١ٓ صُ ٌٕؾؼؤُٙ ؽٛي عٙنُٕ عض١نب صنُ ٌٕٕنيهللا

ش١عخ أ٠ُٙ أشل هللاٍٝ اٌوؽّٓ هللاز١ب صُ ٌٕؾٓ أهللاٍُ ثبٌنن٠ٓ ٘نُ اٌٚنٝ ثٙنب طن١ٍّب ٚئْ ِنٕىُ ئم ٚاهك٘نب ونبْ  هللاٍنٝ 

-97-68ِو٠ُ –هثّه ؽزّب ِمؼ١بق 
 

 اؽزًّ اثٓ هللاط١خ أْ رىْٛ عٍّخ)ٚئْ ِٕىُ ئم ٚاهك٘بن عٛاثب ٌٍمَُ ـٟ 

 ٘نٖ ا٠٢خ  هللاٍٝ رمل٠و اٌٛاٚ اٌعبؽفخ لبيس٘ٛ لَُ ٚاٌٛاٚ رمزؼ١ٗ .

ٌٚىٓ أثب ؽ١بْ ـُٙ ِٓ ٔض اثٓ هللاط١خ أٔٗ لظل أْ اٌٛاٚ ؽوؾ لَُ      
ن39)

.  ـؽٍّظ اثٓ ٘شنبَ ٌنٗ اٌمنٛي ـنٟ 

هّكٖ لبيس )) ِٚواك اثٓ هللاط١خ ِٓ لٌٛٗ س٘ٛ لَُ ٚاٌٛاٚ رمزؼ١ٗ أٞس ٘ٛ عٛاة اٌمَُ  ٚاٌٛاٚ ٘نٟ اٌّؾّظنٍخ 

نٌه  رٔٙننب هللابؽفننخ.ٚرُّٛ٘ أثننٛ ؽ١ننبْ هللا١ٍننٗ ِننب م ٠زننُٛ٘ هللاٍننٝ طننؽبه اٌطٍجننخ ٚ٘ٛ أْ اٌننٛاٚ ؽننوؾ لَننُ ٌنن

 ـنننوك ّهللا١ٍنننٗ ثأٔنننٗ ٠َنننزٍيَ ِٕنننٗ ؽننننؾ اٌّغنننوٚه ٚثمنننب  اٌغنننبه  ٚؽننننؾ اٌمَنننُ ِننن  ونننْٛ اٌغنننٛاة ِٕف١نننب 

ة)ئْن
ن38)

نن 
 ن37)

 

 عٍّخ طٍخ اٌّٛطٛي -70

ٌٙنب ِنٓ ا هللانواة  ٚهللانلك٘ب هللإنلٖ ٍنج   ِٕٚٙنب اٌغٍّنخ ـّظً اثٓ ٘شنبَ اٌمنٛي ـنٟ اٌغّنً اٌزنٟ م ِؾنً       

اٌٛالعخ طٍخ ٌّٛطٛي صُ ٔمً هللآ ثعؼُٙ أٔٗ ونبْ ٠عنل )اٌّٛطنٛي ٚطنٍزٗن ِؾنً ا هللاواة لنبي ))ٚثٍؽٕنٟ 

هللآ ثعؼُٙ أٔٗ وبْ ٠ٍمٓ أطنؾبثٗ أْ ٠مٌٛنٛا سئْ اٌّٛطنٛي ٚطنٍزٗ ـنٟ ِٛػن  وننا  ِؾزغنب ثأّٔٙنب وىٍّنخ 

ٚاؽلحنن
 ن40) 

صُ لوه اثٓ ٘شبَ   
ن47)

ثط،ْ ٘نا اٌوأٞ  ِؾزغب ثأْ ا هللاواة لل م ٠م  هللاٍنٝ اٌّٛطنٛي  ـز،ٙنو هللا،ِنبد  

ا هللاواة هللا١ٍٗ  ـ١ىْٛ ثنٌه َِزم، ثٕفَٗ ـٟ ا هللانواة هللانٓ طنٍزٗ  ٚاٍنزلّي ٌننٌه ِنٓ اٌمنورْ اٌىنو٠ُ ثمٌٛنٗ 

هللانٓ _ ـمل لٙو ا هللاواة ـٟ ٔفٌ اٌّٛطٛي )اٌٍنن٠ٓن َِنزم، 67رعبٌٝسل هثٕب أهٔب اٌٍن٠ٓ أػ،ٔبق_ـظٍذ

ّٓ ِٓ وً شن١عخ أ٠ّٙنُ أشنّل هللاٍنٝ  طٍزٗ .ٚاٍزلي ِٓ اٌموا اد اٌمور١ٔخ ثموا ح ؽٍؾخ ثٓ ِّظوؾ ٚ سلصُ ٌٕٕيهللا

 _  ثٕظت )أٞن .ٚاٍزلي ِٓ اٌشعو ثمٛي ٍؾ١ُ اٌطب ٟ س67اٌوؽّٓ هللاز١بق_ِو٠ُ

 ـاِب  وواَ ٍِٛوْٚ ٌم١زُٙ       ـؾَجٟ ِٓ مٞ هللإلُ٘ ِب وفب١ٔب

ٍٝ أْ )مٚنـ١ٗ ؽب ١خ  ٟٚ٘ اٌوٚا٠خ اٌّشٙٛهح ث١ٓ اٌعٍّب  ٚاٌشب٘ل  ٠وٜٚ ثبٌٛاٚ ا٠ؼب  هللا  
ن46)

ٚ٘نٟ أٌٚنٝ  

ِٓ اٌمٛي سئْ اٌشبهللاو لل فبٌؿ ٌؽخ لج١ٍزٗ ـٟ ثٕب  )مٚن ـعبٍِٙب ِعبٍِنخ )مٚن اٌزنٟ ثّعٕنٝ طنبؽت  ـأهللاوثٙنب 

 ثبٌؾوٚؾ . ٚاٍزلي اثٓ ٘شبَ ِٓ ٌؽبد اٌعوة ثٍؽخ ثٕٟ هللام١ً ـٟ ئهللاواة )عّ  اٌنٞ ن لبي شبهللاوُ٘س

 اٌنْٚ طجؾٛا اٌظجبؽب       ٠َٛ إٌق١ً ؼبهح ٍِؾبؽبٔؾٓ 

 ٚه٠ٚذ ٘نٖ اٌٍؽخ ٌجٕٟ ٘ن٠ً أ٠ؼب  ٚهللا١ٍٙب لٛي شبهللاوُ٘ ـٟ عّ  )اٌ، ن    

 * ّٟٕهللا ًّ  ُ٘ اٌ،ؤْٚ  ـّىٛا اٌؽ

  
           

 اٌّجؾش اٌضبٟٔ س رؾم١مبد اٌشٛا٘ل اٌشعو٠ّخ

 رشل٠ل )رب  ناٌفعً اٌّبػٟ -7

ئ ٍننؾبق  فننوط أؽننل إٌؾنن١٠ٛٓ لننوا ح اثننٓ أثننٟ
ن43)

ثزشننل٠ل رننب  اٌفعننً  -90اٌجمننوح –س ل ئْ اٌجمننو رّشننبثٙذ ق  
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اٌّبػٟ   هللاٍٝ ٌؽخ ٌجعغ اٌعوة موو٘ب   ٚ٘نٟ س أٔٙنُ ٠ي٠نلْٚ رنب  هللاٍنٝ اٌزنب  اٌيا نلح ـنٟ أٚي اٌّبػنٟ   

 ٚاٍزشٙل ٌنٌه ثج١ذ شعو ـ١ٗ س

 *  رزمطعذ ثٟ كٚٔه ارٍجبة *                              

شبَ ٘نا اٌج١ذ   ٚرٍه اٌمبهللالح إٌؾ٠ٛخ   ٚفوط اٌموا ح اٌمور١ٔخ هللاٍنٝ ٚعنٗ ِمجنٛي   ٚلل ٔفٝ اثٓ ٘

ـمبي س)) م ؽم١مخ ٌٙنا اٌج١ذ   ٚم ٌٙنٖ اٌمبهللالح إٌؾ٠ٛخ   ٚئّٔب أطنً اٌمنوا ح س ل ئْ اٌجمنوحق ثزنب  

اٌٛؽلح   صُ أكؼّذ  ـٟ رب  ) رشبثٙذن  ـٙٛ اكؼُ ِٓ وٍّز١ٓ نن . 
ن44)

 . 

 )ئمن اٌيا لح-6

أشٙو اٍزعّبمد )ئمن امٍنزضٕب   ٚلنل مونو إٌؾ٠ٛنْٛ ٌٙنب ِعنبٟٔ أفنوٜ  ِٕٙنب أْ رىنْٛ ىا نلح  أصجنذ مٌنه     

ٖن ٚلبي ثٗ اثٓ ِبٌه 376ارطّعٟ ٚاثٓ عٕٟ)
ن45)

  ٚاٍزلّي ٌٗ ثمٛي اٌشبهللاو س 

 أهٜ اٌل٘و ئم ِٕغٕٛٔب ثأٍ٘ٗ         ِٚب طبؽت اٌؾبعبد ئم ِعنثب

نن  ]ِٚب اٌل٘و [١ذ ثوٚا٠خ افوٜ  لبي ))ٚئّٔب اٌّؾفٛل س ٚلل ؽمك اثٓ ٘شبَ اٌج   
ن46)

. ٚهللاٍنٝ هٚا٠زنٗ رٍنه 

م شب٘ل ـ١ٗ مثٓ ِبٌه  رْ ) ئمن ـ١ٗ أكاح اٍزضٕب  ٍِؽبح  ٚ )ِٕغٕٛٔبن ؽبي عبِل ِإٚي ة )ِزؾووبن . ِٚن  

شنبَ رقنو٠ظ هٚا٠نخ أْ هٚا٠خ )ِٚب اٌل٘ون أَٔت ـٟ ٘نا اٌّٛػ   ثلمٌخ اٌشنطو اٌضنبٟٔ ٌٍج١نذ  رىٍّنؿ اثنٓ ٘

اثٓ ِبٌه رىٍفب ٚاػؾب  ـمنبي )) صنُ ئْ طنّؾذ هٚا٠زنٗ  ـزقنّوط هللاٍنٝ أْ )أهٜن عنٛاة ٌمَنُ ِمله ٚؽننـذ 

_ ٚكّي هللاٍٝ مٌه امٍزضٕب  اٌّفّوغنن85)من  وؾنـٙب ـٟ سلربهلل رفزأق_٠ٍٛؿ
ن49) 

 

 ) اٌفب  ن اٌعبؽفخ -3

لي هللاٍننٝ رننأفو اٌّعطننٛؾ هللاٍننٝ اٌّعطننٛؾ هللا١ٍننٗ ِننٓ ِعننبٟٔ اٌفننب  اٌعبؽفننخ )اٌزعم١ننتن  ثّعٕننٝ أْ اٌفننب  رنن   

  ِزظ، ثٗ .

ٚلل م٘ت ارطّعٟ ئٌٝ أْ اٌفنب  لنل م رف١نل اٌزعم١نت  ثنً رنأرٟ ثّعٕنٝ )اٌنٛاٚن  ـزف١نل اٌزشنو٠ه   ٚاٍنزلي    

 ٌنٌه ثمٛي اِوب اٌم١ٌس

 

 لفب ٔجه ِٓ مووٜ ؽج١ت ِٕٚيي             ثَمؾ اٌٍٜٛ ث١ٓ اٌلفٛي ـؾًِٛ

 

ٖ ثّعٕٝ اٌٛاٚ   ئم م رغٛى اٌفب  ِ  )ثن١ٓن  ـن، ٠منبيس عٍَنذ ثن١ٓ ى٠نل ـعّنوٚ  ٌننا طنّؾؼ ـبٌفب  هللإل        

هٚا٠خ اٌج١ذ ثبٌٛاٚ 
ن48)

.ٌُٚ ٠ورغ اثٓ ٘شبَ هٚا٠خ اٌج١ذ ثبٌٛاٚ  ٚفوط هٚا٠خ اٌفب  ثمٌٛٗ )) ٚأع١ت س ثبْ  

نن اٌزمل٠و سث١ٓ ِٛاػ  اٌلفٛي ـّٛاػ  ؽًِٛ وّب ٠غٛى سعٍَذ ث١ٓ اٌعٍّب  ـبٌي٘بك 
ن47)

 

ب وبٔذ اٌوٚا٠خ ثبٌفب  صبثزخ ـٟ ك٠ٛاْ اٌشبهللاو    ّّ ٚألٛي سٌ
ن50)

 ٚوزت ارلل١ِٓ ٚاٌَّب  ثٙب ؽغخ هللاٍٝ اٌم١بً 

ٌىضننوح ِٛاػن  اٌجىننب  – ونبْ رمنل٠و اثننٓ ٘شنبَ ـننٟ اٌج١نذ اهعننؼ  ٚمٍن١ّب أْ كمٌزننٗ هللاٍنٝ اٌىضننوح ٚاٌّجبٌؽنخ 

ضً ٘نا اٌج١ذ لنل رىنوه ـنٟ شنعو اِنوب اٌمن١ٌ _ِٕبٍجخ ٌّعٕٝ اٌٛعل ٚاٌشٛق هللإل اٌشبهللاو.٠ٚعؼل مٌه أْ ِ

(
ن 57

 لبيس

 ِٚب ٘بط ٘نا اٌشٛق ؼ١و ِٕبىي              كٚاهً ث١ٓ ٠نثً ـولبْ

ٚلل ٚل  ِضٍٗ ـٟ لٛي وض١و هللاّيح س   
ن56)

  

 ٚهٍَٛ اٌل٠به رعوؾ ِٕٙب        ثبٌّ، ث١ٓ رؽ١ٍّٓ ـو٠ُ

َمؾ اٌٍٜٛ ِب ثن١ٓ اٌقنٛي ئٌنٝ ؽِٛنًن ـأٍنمؾ ٖنئٌٝ أْ اٌّعٕٝس )ث607ٚم٘ت ٘شبَ ثٓ ِعب٠ٚخ اٌؼو٠و )  

)ِبن . 
ن53)

ٖن ٚمٌه أْ)ِنبن ئما وبٔنذ 609ٖنـٟ مٌه َِزٕلا ئٌٝ هأٞ اٌفوا  )368ٚلل فطّأٖ اثٓ ارٔجبهٞ ) 

 ؽّلا ث١ٓ ش١ئ١ٓ ـ، ٠غٛى ٍمٛؽٙب صُ موو ث١زب  اٍزشٙل ثٗ اٌفوا   ٚ٘ٛ لٌٛٗس

 ٚاطً رظ٠ًب أؽَٓ إٌبً ِب لؤب ئٌٝ للَ    ٚم ؽجبي ِؾّت 

ٚلبي )) أهاكس ِب ث١ٓ لوْ ئٌٝ للَ  ٚم ٠غٛى ئٍمبؽ)ِبن  رٔٙب ؽّل ث١ّٕٙبنن   
 ن54)

 

 )  وٟ ن إٌبطجخ -4

 ٖنس399افزٍؿ إٌؾ٠ْٛٛ ـٟ )وّبن اٌٛاهكح ـٟ هٚا٠خ أثٟ هللاٍٟ اٌفبهٍٟ )   

 ٚؽوـه ئِب عئزٕب ـبؽجَّٕٗ           وّب ٠ؾَجٛا أْ اٌٜٙٛ ؽ١ش رٕ،و

 ن. 55هٍٟ سئْ ارطً )و١ّبن ـؾنـذ ا١ٌب  هللاٍٝ ؼ١و ل١بً  ٌٍؼوٚهح اٌشعو٠خ ٚثمٟ هللاٍّٙب. )ـمبي اٌفب      
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ٚٔمً اثٓ ٘شبَ أْ اثٓ ِبٌنه ٌنُ ٠نورغ مٌنه ٚهللانلٖ رىٍفنب  ـنن٘ت ئٌنٝ أٔٙنب )ونبؾن اٌزع١ٍنً ى٠نلد هللا١ٍٙنب      

ب ٔظننننت )ِبناٌىبـننننخ  ِضٍٙننننب ِضننننً ِننننب ؽىننننبٖ ٍنننن١ج٠ٛٗس )وّننننب أٔننننٗ م ٠عٍننننُ مٌننننه ـزغننننبٚى و هللإننننٗن ٚئّٔنننن

اٌفعً)٠ؾَجٛا نثعل٘ب  رشج١ٙب ٌٙب ة)وٟن ـٟ اٌّعٕٝ
ن56.)

 

٠ٚنوك هللاٍننٝ اثننٓ ِبٌننه أْ )وننبؾن اٌزع١ٍننً ٔفب٘ننب أوضنو إٌؾنن١٠ٛٓ  ٚأْ هللاٍّٙننب إٌظننت ـننٟ اٌفعننً ِنن  وٛٔٙننب    

ِىفٛـخ  ة)ِبن أوضو رىٍفب ِب لبٌنٗ ـنٟ ِنن٘ت اٌفبهٍنٟ. هللاٍنٝ أنٗ ٌنٛ لنبي سئْ )ِبن٘ننٖ ىا نلح ٍِؽنبح ٌنُ رىنؿ 

هللاٍّٗ  ـٕظجذ اٌفعً _ ٌٚنٌه شجٗ ـٟ لٌُٛٙس )وٓ وّب أٔذ ن ـٟ أؽل ٚعٖٛ ا هللاواة  اٌؾوؾ هللآ
ن59) 

هللاٍٝ  

 أْ )ِبن ٌُ رىؿ وبؾ اٌغو هللآ اٌعًّ ـٟ ػ١ّو اٌوـ  اٌنٞ ٔبة ِٕبة ػ١ّو اٌغو  ٌىبْ ِن٘جٗ ألً رىٍفب.

ٍنٛك )) أْ أثنب هللاٍنٟ ٚلل رزج  اثٓ ٘شبَ هٚا٠خ ٘نا اٌج١ذ  ٚٔمنً هللانٓ وزنبة )ٔي٘نخ ارك٠نتن رثنٟ ِؾّنل ار  

ؽّوؾ ٘نا اٌج١ذ  ٚأْ اٌظٛاة ـ١ٗس
 

اما عئذ ـبِٕؼ ؽوؾ هللا١ٕ١ه ؼ١ؤب      ٌىٟ ٠ؾَجٛا .........نن
ن58)

. 

ٚهللاٍٝ ٘نٖ اٌوٚا٠خ م شب٘ل ٌّب افزٍؿ ـ١ٗ اٌفبهٍٟ  ٚاثٓ ِبٌه_ ـ١ّنب ٔمٍنٗ هللإنٗ اثنٓ ٘شنبَ_. ٚاٌج١نذ هللاٍنٝ   

لظ١لح ِشٙٛهح ٌٗ.  ٘نٖ اٌوٚا٠خ صبثذ ـٟ ك٠ٛاْ  هللاّو ثٓ أثٟ هث١عخ ِٓ
 ن57)

 ٔعُ ن )-5

لل ٠َزلي اثٓ ٘شبَ ثٍؽخ ِٓ ٌؽبد اٌعوة  ٌٍزفو٠ك ث١ٓ اركٚاد إٌؾ٠ٛخ  اٌّزشبثٙخ اٌج١ٕنخ  ٚمٌنه ٌوـن       

اٌزُٛ٘  اٌنٞ ٠م  ـٟ امهللاواة ثَجت هللالَ أزجبٖ اٌّعوة هللاٍٝ امفز،ؾ ـٟ اٌّعٕٝ   ٚؼوع اثٓ ٘شبَ ِنٓ 

اٌطبٌنت هللإنل امهللانواة ٚئ٠ن،  اٌّعٕنٝ ام١ّ٘نخ امٌٚنٝ ٌنزعٍُ و١ف١نخ مٌه ؼنوع رع١ٍّنٟ ٘نٛ ٚعنٛة اؽز١نبؽ 

 امهللاواة ٠زؼؼ مٌه ِٓ لٌٛٗ )) ٌٚمل ؽىٟ ٌٟ أْ ثعغ ِشب٠ـ املوا  اهللاوة ٌز١ٍّن ٌٗ ث١ذ اٌّفظً س

 م٠جعل و اٌزٍجت ٚاٌ((((              ؼبهاد ام لبي اٌق١ٌّ سٔعُ

اٌج١ذ ـٍُ ٠غلاٖ . ـ،ٙو ٌٟ ؽ١ٕئن ؽَٓ ٌؽنخ وٕبٔنخ ـمبي ٔعُ ؽوؾ عٛاة .صُ ؽٍجب ِؾً اٌشب٘ل ـٟ  

ـٟ ) ٔعُن اٌغٛاث١خ  ٟٚ٘ ) ٔعُ ن ثىَو اٌع١ٓ . ٚئّٔب ٔعُ ٕ٘ب ٚاؽل ارٔعبَ ٚ٘ٛ فجو ٌّؾننٚؾ أٞ ٘ننٖ ٔعنُ 

ٚ٘ٛ ِؾً اٌشب٘ل نن  
 ن  60) 

ٚاؽل ٌٗ ِٓ  ٖن س إٌعُ ))ٚ٘ٛ عّ  م999ٚلل ٠ىْٛ إٌعُ عّعب م ِفوكا وّب موو اثٓ ٘شبَ لبي اٌف١ِٟٛ )

 ٌف،ٗ ٚاوو ِب ٠م  هللاٍٝ امثً نن.

 

 )ؽ١شن-6

 رٍيَ ؽ١ش ا ػبـخ ئٌٝ اٌغًّ ام١ٍّخ اٚ اٌفع١ٍخ  ٚٔلهد ئػبـزٙب ئٌٝ اٌّفوك ومٛي اٌشبهللاو س 

 ٚٔطعُٕٙ رؾذ اٌىٍٝ ثعل ػوثُٙ        ثج١غ اٌّٛاػٟ ؽ١ش ٌّٟ اٌعّب ُ

عٍَذ ؽ١ش وٕذ ن ٚس)عئنذ ( عٌ ٠مٌْٛٛس ٚل١ً س اْ اٌىَب ٟ ٠م١َٗ. ٚهٚٞ ئهللاواة ) ؽ١شن هللإل ثٕٟ ـم

ِٓ ؽ١ش عئذن 
ن67)

. ٚم٘ت اثٓ عٕٟ  
ن66)

 ئٌٝ أْ ؽ١ش رعوة اما اػ١فذ ئٌٝ اٌّفوك َِزلم ثمٛي اٌشبهللاوس 

 اِب روٜ ؽ١ش ١ًٍٙ ؽبٌعب         ٔغّب ٠ؼٟ  وبٌشٙبة مِعب

اٌفنزؼ. ٚارفنوٜس رغنوٞ  ٚلل ؽمك اثٓ ٘شبَ اٌَّأٌخ  ٚموو ٌٙنا اٌوعي هٚا٠زن١ٓس ارٌٚنٝ رعؼنل ِنن٘ت أثنٟ 

 ـ١ٙب ؽ١ش هللاٍٝ ارطً  ـزؼبؾ ئٌٝ عٍّخ ا١ٍّخ ِٓ ِجزلأ ٚفجو ِؾنٚؾ  لبيس ))ٚهأ٠ذ ثقؾ اٌؼبثط١ٓ س

 أِب روٜ ؽ١ش ١ًٍٙ ؽبٌعب         ٔغّب ٠ؼٟ  وبٌشٙبة مِعب

ثفننزؼ اٌضننب  ِننٓ ) ؽ١ننش نٚففننغ )ٍنن١ًٙن . ٚ )ؽ١ننش نثبٌؼننُ ٚ )ٍنن١ًٙ ن ثننبٌوـ   أٞس ِٛعننٛك  ـؾنننؾ 

ناٌقجون
ن63) 

.هللاٍٝ أْ ـٟ اٌج١ذ هٚا٠خ افوٜ س) ؽ١نش ٍن١ًٙ ؽنبٌ ن . هللاٍنٝ أْ ؽنبٌ  ٘نٛ اٌقجنو  
ن64)

.  ٌٚىنٓ 

 اٌزبٌٟ ٌٗ .–اٚاٌج١ذ  –أشبكٖ هللاٍٝ ٘نا اٌٛعٗ م ٠ٕبٍت اٌمبـ١خ إٌّظٛثخ ـٟ اٌشطو 

 اٌق،طخ

------------- 
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 رٛطً اٌجؾش ئٌٝ إٌزب ظ رمر١خ 

ِٓ اٌن٠ٓ أٚهك رؾم١مبرٗ هللاٍنٝ َِنب ٍُٙ إٌؾ٠ٛنخ ٚشنٛا٘ل٘ب موو اثٓ ٘شبَ أٍّب  لَُ ِٓ اٌعٍّب     -7

اٌشعو٠خ  ثؽ١خ اٌَجك اٌعٍّٟ  وبٌيِقشوٞ  ٚاثٓ ِبٌه  ٚأثٟ ؽ١نبْ  ٚاٌفقنو اٌنواىٞ . ـنٟ ؽن١ٓ 

 ؼ١ّت أٍّب  هللاٍّب  رفو٠ٓ ٌُ رىٓ ٌُٙ ؽ،ٛح ـٟ هللاٍُ إٌؾٛ 

ـنٟ )ِؽٕنٟ اٌٍج١نت ن ِمنلِب ثبْ ا٘زّبَ اثٓ ٘شبَ وض١وا ثا٠واك اٌشٛا٘ل اٌمور١ٔخ ِٓ فن،ي رؾم١مبرنٗ  -6

ا٠ب٘ب هللاٍٝ اٌشٛا٘ل اٌشعو٠خ ٠زؼؼ مٌه ـٟ وشفٗ هللآ رمظ١و اثٓ ِبٌه هللانٓ ئ٠نواك اٌشنب٘ل اٌمورٔنٟ 

 ٚاموزفب  ثبٌشٛا٘ل اٌشعو٠خ .

وشؿ اثٓ ٘شبَ هللآ ٍٙٛ لَُ ِٓ وجبه إٌؾ١٠ٛٓ ـٟ ١ٍبق أٌفبل ا٠٢بد اٌمور١ٔخ ٚرورت هللاٍٝ مٌه  -3

 .ثط،ْ اٌؾىُ إٌؾٛٞ اٌنٞ لبٌٛا ثٗ 

 اثوى اثٓ ٘شبَ رؾو٠ؿ ثعغ ارث١بد اٌشعو٠خ ٚثط،ْ ؽىّٙب إٌؾٛٞ اٌنٞ لبي ثٗ رفوْٚ . -4

ارؼؼ مثٓ ٘شبَ ُٚ٘ لَنُ ِنٓ اٌعٍّنب  ـنٟ ـّٙٙنُ ٔظنٛص هللاٍّنب  افنو٠ٓ ـىشنؿ هللانٓ مٌنه ِنٓ  -5

 ف،ي ا٠واكٖ إٌض امطٍٟ  اٚ هـ  امٌزجبً ـٟ ـُٙ إٌض ٚلل ٍغً اٌجؾش ِٛاػ  مٌه.

 -س٘ٛاِش اٌجؾش
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 ن.7775َ ِظو 7)اثٓ ِبٌه رؼ  ك.هللاجل اٌوؽّٓ ا١ٌَل  ؽ6/56شوػ اٌز١ًَٙ -6                

 .6/753ِؽٕٟ اٌٍج١ت-3

َ ن ٚشنوػ اٌزَن١ًٙ 7773)اٌيِقشوٞ  رؼ ك.هللاٍنٟ أثنٛ ٍِؾنُ  ث١نوٚد   ٠446ٕ،وس اٌّفظً ـٟ هللاٍُ اٌعوث١خ -4
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ن. 7787  اٌمب٘وح  7) أثٛ ؽ١بْ   رؼ  ِظطفٝ إٌّبً   ؽ ٠6/65ٕ،وس اهرشبؾ اٌؼوة ِٓ ٌَبْ اٌعوة -70

 .  7/66_ ٠ٕ،و س ِؽٕٟ اٌٍج١ت 77.              7/66ِٚؽٕٟ اٌٍج١ت 
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